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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за измерванията
(ДВ, бр. 46 от 2002 г.)



§ 1. Член 2 се изменя така:
“Чл. 2. Законът има за цел:
1. в съответствие с националните интереси да защитава живота и здравето на хората и околната среда от вредни въздействия, както и имуществото на физическите и юридическите лица от неблагоприятни последици, които могат да настъпят вследствие на неверни резултати от измерванията;
2. да създава условия за международно признаване на резултатите от извършваните в Република България измервания.”
§ 2. Глава втора се изменя така:
“Глава втора
Държавно управление в областта на измерванията
Раздел I
Държавна политика в областта на измерванията
Чл. 8. (1) Държавната политика в областта на измерванията се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и се изпълнява от председателите на Българския институт по метрология и на Агенцията за метрологичен и технически надзор съобразно правомощията им по този закон. 
(2) При разработването на политиката в областта на измерванията министърът на икономиката се подпомага от председателите на Българския институт по метрология и на Агенцията за метрологичен и технически надзор. 
(3) Председателите на Българския институт по метрология и на Агенцията за метрологичен и технически надзор осъществяват правомощията си съгласувано, като се ръководят от принципите за осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията в страната.
(4) Ìèíèñòðèòå è ðúêîâîäèòåëèòå íà âåäîìñòâà îðãàíèçèðàò äåéíîñòèòå ñè ïî îñèãóðÿâàíå íà ïðîñëåäèìîñò, òî÷íîñò è äîñòîâåðíîñò íà èçìåðâàíèÿòà â ðúêîâîäåíèòå îò òÿõ þðèäè÷åñêè ëèöà.
Ðàçäåë I²
Îðãàíè íà óïðàâëåíèå
×ë. 9. Îðãàíè íà óïðàâëåíèå â îáëàñòòà íà èçìåðâàíèÿòà ñà ïðåäñåäàòåëÿò íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ è ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð. 
×ë. 10. (1) Ñúçäàâà ñå Áúëãàðñêè èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ êàòî þðèäè÷åñêî ëèöå íà áþäæåòíà èçäðúæêà ñúñ ñåäàëèùå Ñîôèÿ, ñïåöèàëèçèðàí çà:
1. изпълнение на функциите по този закон, включващи:
а) създаване, съхраняване и усъвършенстване на националните еталони на Република България;
б) организиране изграждането и развитието на националната система за сертифицирани сравнителни материали;
в) осигуряване проследимост на измерванията в страната;
г) осъществяване контрол на средствата за измерване;
д) извършване на метрологична експертиза на средствата за измерване;
2. подпомагане органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измервания;
3. провеждане на метрологични изследвания и предоставяне на услуги, свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и икономически интерес;
4. провеждане на дейности по международно признаване на резултатите от извършваните в Република България измервания.
(2) Българският институт по метрология се ръководи от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя. 
(3) При осъществяване на своите правомощия председателят на Българския институт по метрология се подпомага от заместник-председател, който се определя с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на института и се назначава от министър-председателя.
(4) За председател на Българския институт по метрология се назначава лице с българско гражданство с висше образование по природни или технически науки на образователно-квалификационна степен “магистър”, с трудов и/или служебен стаж не по-малко от 10 години в областта на измерванията и с публично изявени професионални качества в областта на метрологията.
(5) Äåéíîñòòà, ñòðóêòóðàòà, îðãàíèçàöèÿòà íà ðàáîòàòà è ÷èñëåíèÿ ñúñòàâ íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ ñå îïðåäåëÿò ñ óñòðîéñòâåí ïðàâèëíèê, ïðèåò îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
Чл. 10а. (1) Дейността на Българския институт по метрология се финансира от държавния бюджет и от собствени приходи.
(2) Българският  институт по метрология администрира по бюджета си средствата от таксите, събрани по този закон, и от следните собствени приходи:
1. ïðèõîäè îò èçìåðâàíèÿ, ìåòðîëîãè÷íè èçñëåäâàíèÿ è êîíñóëòàöèè;
2. ïðèõîäè îò êàëèáðèðàíå è îöåíÿâàíå ñúîòâåòñòâèåòî íà ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå;
3. ïðèõîäè îò îòïå÷àòâàíå è ðàçïðîñòðàíåíèå íà îôèöèàëíèÿ áþëåòèí íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ è äðóãè ñïåöèàëèçèðàíè â îáëàñòòà íà èçìåðâàíèÿòà ïå÷àòíè ìàòåðèàëè (ñïèñàíèå, ðúêîâîäñòâà, ìåòîäè÷åñêè óêàçàíèÿ è äð.);
4. ïðèõîäè îò îòïå÷àòâàíå è ðàçïðîñòðàíåíèå íà ïðåâîäè íà äîêóìåíòè íà ìåæäóíàðîäíèòå îðãàíè è îðãàíèçàöèè ïî ìåòðîëîãèÿ;
5. ïðèõîäè îò êóðñîâå è ñåìèíàðè, ïðîâåæäàíè â Ó÷åáíèÿ öåíòúð ïî ìåòðîëîãèÿ;
6. ïðèõîäè îò äàðåíèÿ;
7. ïðèõîäè îò ëèõâè;
8. ñðåäñòâà ïî íàöèîíàëíè è ìåæäóíàðîäíè ïðîãðàìè, ïðîåêòè, äîãîâîðè è ñïîðàçóìåíèÿ;
9. äðóãè ïðèõîäè.


(3) Председателят на Български институт по метрология определя със заповед служителите, които имат право на допълнително материално стимулиране, и индивидуалния им размер по ред, определен с Устройствения правилник на Българския институт по метрология.
(4) Средствата по ал. 3 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на института и се включват в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
×ë. 10á. (1) Ïðåäñåäàòåëÿò íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ:
1. ïðåäëàãà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò óòâúðæäàâàíåòî íà íàöèîíàëíèòå åòàëîíè íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ;
2. ïðåäëàãà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò çà ïðèåìàíå äúëãîñðî÷íà ïðîãðàìà çà ðàçâèòèå íà íàöèîíàëíèòå åòàëîíè;
3. ïðèåìà äúëãîñðî÷íà ïðîãðàìà çà ðàçâèòèå íà íàöèîíàëíàòà ñèñòåìà çà ñåðòèôèöèðàíè ñðàâíèòåëíè ìàòåðèàëè, êîîðäèíèðà íåéíîòî èçïúëíåíèå è èçäàâà ñåðòèôèêàòè çà ñåðòèôèöèðàíèòå ñðàâíèòåëíè ìàòåðèàëè;
4. îäîáðÿâà è îòíåìà îäîáðÿâàíåòî íà òèïà íà ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå;
5. ïðåäñòàâëÿâà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðåä ìåæäóíàðîäíèòå îðãàíè è îðãàíèçàöèè ïî ìåòðîëîãèÿ;
6. èçïúëíÿâà è êîîðäèíèðà èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ïðîèçòè÷àùè îò ÷ëåíñòâîòî é â ìåæäóíàðîäíèòå îðãàíè è â îðãàíèçàöèè ïî ìåòðîëîãèÿ;
7. ñêëþ÷âà, èçìåíÿ è ïðåêðàòÿâà äâóñòðàííè è ìíîãîñòðàííè ñïîðàçóìåíèÿ çà ñúòðóäíè÷åñòâî è âçàèìíî ïðèçíàâàíå â îáëàñòòà íà èçìåðâàíèÿòà;
8. èçäàâà óêàçàíèÿ è ïðåïîðúêè çà ïðèëàãàíåòî íà äîêóìåíòèòå íà ìåæäóíàðîäíèòå îðãàíè è îðãàíèçàöèè ïî ìåòðîëîãèÿ;
9. îðãàíèçèðà èçäàâàíåòî íà îôèöèàëíèÿ áþëåòèí íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ;
10. îïðåäåëÿ ðàçìåðà íà öåíèòå çà ïðåäîñòàâÿíèòå îò Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ  óñëóãè ïî ÷ë. 10à, àë. 2, ò. 2.

(2) Председателят на Българския институт по метрология по предложение на председателя на Агенцията за метрологичен и технически надзор може да привлича служители от администрацията на Агенцията за метрологичен и технически надзор за участие в работата по изпълнение на задълженията по ал. 1, т. 6. Правата и задълженията на служителите се определят със заповед на председателите на Българския институт по метрология и на Агенцията за метрологичен и технически надзор за всеки конкретен случай.
×ë. 10â. (1) Ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð å îðãàí çà îñúùåñòâÿâàíå íà ìåòðîëîãè÷åí íàäçîð ñúãëàñíî òîçè çàêîí.
(2) Ïðåäñåäàòåëÿò íà Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð:
1. îïðåäåëÿ ïåðèîäè÷íîñòòà íà ïðîâåðêà íà ñðåäñòâàòà çà èçìåðâàíå â óïîòðåáà, êîèòî ïîäëåæàò íà êîíòðîë, ïî ïðåäëîæåíèå íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ; 
2. îïðàâîìîùàâà ëèöà çà èçâúðøâàíå ïðîâåðêè íà ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå; 
3. ïðåäëàãà íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ îòìåíÿíå îäîáðÿâàíåòî íà òèïà íà ñðåäñòâàòà çà èçìåðâàíå, êîãàòî ïðè ìåòðîëîãè÷íèÿ íàäçîð ñå óñòàíîâè, ÷å ñà íàëèöå îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë. 36, àë. 1. 
Чл. 10г. Поддържането и повишаването на професионалната подготовка на лицата, които изпълняват функции и задачи в областта на измерванията се осъществява в Учебния център по метрология към Българския институт по метрология.
Ðàçäåë III
Êîíñóëòàòèâíè îðãàíè ïî ìåòðîëîãèÿ
×ë. 10ä. Êîíñóëòàòèâíè îðãàíè ïî ìåòðîëîãèÿ ñà Íàöèîíàëíèÿò ñúâåò ïî ìåòðîëîãèÿ êúì ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà è Íàó÷íèÿò ñúâåò ïî ìåòðîëîãèÿ êúì ïðåäñåäàòåëÿ íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ.
Чл. 10е. (1) Националният съвет по метрология разглежда проекти на нормативни актове, програми и концепции за развитие на метрологията и дава становища и предложения по други въпроси, поставени от министъра на икономиката.
(2) Националният съвет по метрология се състои от 26 членове и включва:
1. ïî åäèí ïðåäñòàâèòåë íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå, Ìèíèñòåðñòâîòî íà åíåðãåòèêàòà è åíåðãèéíèòå ðåñóðñè, Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî, Ìèíèñòåðñòâîòî íà òðàíñïîðòà è ñúîáùåíèÿòà, Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè, Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà, Ìèíèñòåðñòâîòî íà çåìåäåëèåòî è ãîðèòå, Ìèíèñòåðñòâîòî íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî, Àãåíöèÿòà çà ÿäðåíî ðåãóëèðàíå, Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð, Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ, Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ “Áúëãàðñêà ñëóæáà çà àêðåäèòàöèÿ” è íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ, îïðåäåëåíè îò ñúîòâåòíèÿ ìèíèñòúð èëè ðúêîâîäèòåë íà âåäîìñòâî;
2. ïåòèìà ïðåäñòàâèòåëè íà íàó÷íàòà îáùíîñò, îïðåäåëåíè ïî ñïîðàçóìåíèå ìåæäó ïðåäñåäàòåëÿ íà Ñúâåòà íà ðåêòîðèòå è ïðåäñåäàòåëÿ íà Áúëãàðñêàòà àêàäåìèÿ íà íàóêèòå;
3. ÷åòèðèìà ïðåäñòàâèòåëè íà íàöèîíàëíî ïðåäñòàâåíèòå îðãàíèçàöèè íà ðàáîòîäàòåëèòå ïî ÷ë. 35 îò Êîäåêñà íà òðóäà, îïðåäåëåíè ïî ñïîðàçóìåíèå ìåæäó òÿõ;
4. äâàìà ïðåäñòàâèòåëè íà ñäðóæåíèÿòà íà ïîòðåáèòåëèòå, îïðåäåëåíè ïî ñïîðàçóìåíèå ìåæäó òÿõ;
5. äâàìà ïðåäñòàâèòåëè íà ñäðóæåíèÿòà íà ìåòðîëîçèòå, îïðåäåëåíè ïî ñïîðàçóìåíèå ìåæäó òÿõ.
×ë. 10æ. (1) Íàó÷íèÿò ñúâåò ïî ìåòðîëîãèÿ ðàçãëåæäà ïðîåêòèòå íà äúëãîñðî÷íàòà ïðîãðàìà çà ðàçâèòèå íà íàöèîíàëíèòå åòàëîíè è äúëãîñðî÷íàòà ïðîãðàìà çà ðàçâèòèå íà íàöèîíàëíàòà ñèñòåìà çà ñåðòèôèöèðàíè ñðàâíèòåëíè ìàòåðèàëè è äîêëàäèòå ïî èçïúëíåíèåòî èì è êîíñóëòèðà ïðåäñåäàòåëÿ íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ ïî âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ íàöèîíàëíèòå åòàëîíè, ìåòðîëîãè÷íèòå èçñëåäâàíèÿ è îáó÷åíèåòî â îáëàñòòà íà ìåòðîëîãèÿòà.
(2) Â Íàó÷íèÿ ñúâåò ïî ìåòðîëîãèÿ ñå âêëþ÷âàò ó÷åíè è ñïåöèàëèñòè â îáëàñòòà íà ìåòðîëîãèÿòà â ñòðàíàòà, êàòî ÷èñëåíîñòòà ìó íå ìîæå äà íàäâèøàâà 10 ÷ëåíîâå, à ñúñòàâúò ñå îïðåäåëÿ ñúñ çàïîâåä íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ.
×ë. 10ç. (1) ×ëåíîâåòå íà Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò ïî ìåòðîëîãèÿ è íà Íàó÷íèÿ ñúâåò ïî ìåòðîëîãèÿ íå ïîëó÷àâàò âúçíàãðàæäåíèå çà ó÷àñòèåòî ñè â ðàáîòàòà èì.
(2) Ñúâåòèòå ïî ÷ë. 10å è 10æ ïðèåìàò ïðàâèëà çà ñâîÿòà ðàáîòà è çàñåäàíèÿòà èì ñå ðúêîâîäÿò ñúîòâåòíî îò ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà è îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ.
(3) Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîòî îáñëóæâàíå íà ðàáîòàòà íà ñúâåòèòå ïî ÷ë. 10å è 10æ ñå îñèãóðÿâà ñúîòâåòíî îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà èêîíîìèêàòà è Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ.“
§ 3. Â ÷ë. 15, àë. 2, ÷ë. 18, ÷ë. 19, àë. 1 è 2 è ÷ë. 22, àë. 1, 4 è 6 àáðåâèàòóðàòà “ÄÀÌÒÍ” ñå çàìåíÿ ñ “Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ”, à â ÷ë. 17, ÷ë. 19, àë. 3, ÷ë. 20 è ÷ë. 22, àë. 7 äóìèòå “Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ ïî ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð” ñå çàìåíÿò ñ “Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ”.
§ 4. Â ÷ë. 26  àë. 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(3) Ñðåäñòâàòà çà èçìåðâàíå, ÷èåòî ñúîòâåòñòâèå ñúñ ñúùåñòâåíèòå èçèñêâàíèÿ, îïðåäåëåíè ïî ðåäà íà ÷ë. 7 îò Çàêîíà çà òåõíè÷åñêèòå èçèñêâàíèÿ êúì ïðîäóêòèòå, å îöåíåíî è óäîñòîâåðåíî, ïîäëåæàò ñàìî íà ïîñëåäâàùè ïðîâåðêè.” 
§ 5. Â ÷ë. 31, àë. 1 è ÷ë. 34, àë. 1 äóìèòå “Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ ïî ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð” ñå çàìåíÿò ñ “Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ”, ñúîòâåòíî “Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ”, à â ÷ë. 32, 
àë. 1, 2 è 3, ÷ë. 33, ÷ë. 34, àë. 2, ÷ë. 36, àë. 1 è 4 è ÷ë. 37 àáðåâèàòóðàòà “ÄÀÌÒÍ” ñå çàìåíÿ ñ “Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ”.
§ 6. ×ëåí 38 ñå èçìåíÿ òàêà:
“×ë. 38. Ïúðâîíà÷àëíèòå è ïîñëåäâàùèòå ïðîâåðêè íà ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå ñå èçâúðøâàò îò Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ èëè îò îïðàâîìîùåíè îò ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð ëèöà.“
§ 7. Â ÷ë. 40 àáðåâèàòóðàòà “ÄÀÌÒÍ” ñå çàìåíÿ ñ “Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ”.
§ 8. Â ÷ë. 43  àë. 4 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(4) Ïåðèîäè÷íîñòòà íà ïðîâåðêèòå ïî àë. 2 ñå îïðåäåëÿ ñúñ çàïîâåä íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð, êîÿòî ñå îáíàðîäâà â “Äúðæàâåí âåñòíèê” è ñå îáÿâÿâà â îôèöèàëíèÿ áþëåòèí íà àãåíöèÿòà.“
§ 9. Â ÷ë. 44, ò. 3 àáðåâèàòóðàòà “ÄÀÌÒÍ” ñå çàìåíÿ ñ “Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ”.
§ 10. ×ëåí 45 ñå èçìåíÿ òàêà:
“Чл. 45. Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни при ремонта:
1. да запазят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;
2. да ги заявят и представят за последваща проверка след ремонта;
3. да съставят документи за извършения от тях ремонт, които да съдържат данни за типа и идентификационния номер на средствата за измерване, наименование или име, седалище или адрес на заявителя на ремонта и датата на извършване на ремонта.”
§ 11. В чл. 47, ал. 2 след думите “първоначална проверка” се добавя  “и последваща проверка след ремонт”. 
§ 12. В чл. 48, чл. 49, ал. 1 и 2, чл. 50, ал. 1 и чл. 51 абревиатурата “ДАМТН” се заменя с “Агенцията за метрологичен и технически надзор”.
§ 13. В чл. 52, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “съгласно наредбата по чл. 28 и условията в заповедта за оправомощаване”. 
§ 14. В чл. 52, т. 2, 3 и 4 и чл. 53 абревиатурата “ДАМТН” се заменя с “Агенцията за метрологичен и технически надзор”.
§ 15. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Åæåãîäíî äî 31 ìàðò â  îôèöèàëíèÿ áþëåòèí íà Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð ñå ïóáëèêóâà èíôîðìàöèÿ çà àäìèíèñòðàòèâíèòå çâåíà íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ è çà  îïðàâîìîùåíèòå ëèöà, êîèòî èçâúðøâàò ïðîâåðêèòå íà ñðåäñòâàòà çà èçìåðâàíå.”
§ 16. Â ÷ë. 56,  57 è ÷ë. 58, àë. 1 àáðåâèàòóðàòà “ÄÀÌÒÍ” ñå çàìåíÿ ñ “Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ”, à â ÷ë. 58, àë. 3 äóìèòå “Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ ïî ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð” ñå çàìåíÿò ñ “Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ”.
§ 17. Â ÷ë. 65, àë. 2 àáðåâèàòóðàòà “ÄÀÌÒÍ” ñå çàìåíÿ ñ “Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð”.
§ 18. Â ãëàâà øåñòà  ðàçäåë III ñå èçìåíÿ òàêà:
“Ðàçäåë III
Ðåãèñòðèðàíå íà ëèöà, êîèòî ïðîèçâåæäàò èëè âíàñÿò áóòèëêè
Чл. 67. (1) Агенцията за метрологичен и технически надзор регистрира лицата, които произвеждат или внасят бутилки. Регистърът е публичен. 
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни преди започване на дейността си да подадат писмено заявление за регистрация пред  агенцията.
(3) В заявлението се посочват:
1. наименованието, седалището и адресът на управление на заявителя и видът на дейността, която извършва - производство или внос;
2. единният идентификационен код  БУЛСТАТ;
3. видовете течности, за които са предназначени бутилките, които заявителят произвежда или внася;
4. местата на производство или съхраняване на бутилките.
(4) При подаване на заявлението по ал. 2 производителите предлагат за регистрация графично изображение на избран от тях идентификационен знак, а вносителите - графично изображение на поставения от производителя на бутилката идентификационен знак. Графичното изображение се представя на  хартиен и магнитен или на оптичен носител.
(5) Председателят на Агенцията за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице отказва регистрацията, ако предложеният от производителя на бутилки идентификационен знак дублира идентификационен знак на друг регистриран производител.
Чл. 68. (1) При промяна на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 или на графичното изображение на идентификационния знак по чл. 67, ал. 4 регистрираното лице уведомява в 14-дневен срок Агенцията за метрологичен и технически надзор.
(2) Регистрацията се заличава по искане на регистрираното лице при прекратяване на дейността му.
(3) Агенцията за метрологичен и технически надзор публикува в официалния си бюлетин информация за регистрираните производители на бутилки и за техните идентификационни знаци.
Чл. 69. (1) Лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти, са длъжни да уведомят Агенцията за метрологичен и технически надзор  за дейността си.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава в 14-дневен срок след започване на съответната дейност и съдържа:
1. наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя и вида на дейността, която извършва - производство или внос;
2. единния идентификационен код БУЛСТАТ;
3. видовете продукти, които заявителят произвежда или внася;
4. местата на производство или съхраняване на продуктите.
(3) При прекратяване на съответната дейност лицата са длъжни в 
14-дневен срок да уведомят Агенцията за метрологичен и технически надзор за това.”
§ 19. Създава се чл. 71а:
“Чл. 71а. (1) Изискванията на чл. 60, чл. 70, ал. 2 и чл. 71, ал. 2 не се отнасят за предварително опаковани количества продукти, които са произведени в държава - членка на Европейския съюз, и отговарят на изискванията, установени в тази държава. 
(2) В случаите по ал. 1 вносителят е длъжен при поискване от Агенцията за метрологичен и технически надзор да представи документи, доказващи съответствието на внесените продукти с изискванията към тях.”
§ 20. В чл. 74 и чл. 75, ал. 1 абревиатурата “ДАМТН” се заменя с “Агенцията за метрологичен и технически надзор”.
§ 21. В чл. 76, ал. 1, т. 2 пред думата “употребата” се добавя “ремонта и”.
§ 22. В чл. 77, т. 4 и 5 и чл. 80 абревиатурата “ДАМТН” се заменя с “Агенцията за метрологичен и технически надзор”.
§ 23. Член 82 се изменя така:
“Чл. 82. (1) За контрол на средствата за измерване и за метрологична експертиза се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. 
(2) Çà îïðàâîìîùàâàíå íà ëèöà çà ïðîâåðêà íà ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå, çà ðåãèñòðèðàíå íà ëèöà, êîèòî ïðîèçâåæäàò èëè âíàñÿò áóòèëêè, è çà ñïðàâêè â ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 67, àë. 1 ñå ñúáèðàò òàêñè, îïðåäåëåíè ñ Òàðèôà ¹ 11 çà òàêñèòå, êîèòî ñå ñúáèðàò â ñèñòåìàòà íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð, ïðèåòà ñ Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 97 íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò 1999 ã. (îáí., ÄÂ, áð. 50 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 10 îò 2000 ã., áð. 94 è 115 îò 2002 ã., áð. 17 è 19 îò 2003 ã.; ïîïð., áð. 27 îò 2003 ã.; èçì. è äîï., áð. 33 è 49 îò 2003 ã. è áð. 32 îò 2004 ã.).”
§ 24. Â ÷ë. 83 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1 è â íåÿ ñëåä äóìèòå “÷ë. 77” äóìèòå “àë. 1” ñå çàëè÷àâàò.

2. Ñúçäàâà ñå  àë. 2:
“(2) За извършваните контролни дейности по този закон администрацията на Агенцията за метрологичен и технически надзор има право на материално стимулиране по ред, определен с Устройствения правилник на агенцията, в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включват в закона за държавния бюджет за съответната година.”
§ 25. ×ëåí 86 ñå èçìåíÿ òàêà:
“Чл. 86. (1) Физическо лице, което ремонтира средства за измерване и не изпълнява задълженията си по чл. 45, се наказва с глоба от 150 до 500 лв.
(2) Çà ñúùîòî íàðóøåíèå, êîãàòî å èçâúðøåíî îò åäíîëè÷åí òúðãîâåö èëè þðèäè÷åñêî ëèöå, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 200 äî 800 ëâ.
(3) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ïî àë. 1 ãëîáàòà, ñúîòâåòíî èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ, å â äâîåí ðàçìåð.”
§ 26. Â ÷ë. 89, àë. 1 ñëåä äóìèòå “ïî ÷ë. 70” ñå äîáàâÿ “èëè ñ íåòíè êîëè÷åñòâà, ðàçëè÷íè îò òåçè, îñèãóðåíè îò ïðîèçâîäèòåëÿ èëè âíîñèòåëÿ”.
§ 27. Â ÷ë. 90 äóìèòå “çàäúëæåíèåòî ñè çà ðåãèñòðàöèÿ ïî ÷ë. 67, àë. 2” ñå çàìåíÿò ñúñ “çàäúëæåíèÿòà ïî ãëàâà øåñòà, ðàçäåë III”.
§ 28. Â ÷ë. 94 àáðåâèàòóðàòà “ÄÀÌÒÍ” ñå çàìåíÿ ñ “Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð”.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. (1) Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в “Държавен вестник”.
(2) В едномесечен срок от обнародването на закона Главна дирекция “Национален център по метрология” и Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” на Държавната агенция за метрология и технически надзор се отделят от ДАМТН и се преобразуват в Български институт по метрология. 
(3) Българският институт по метрология поема архива, активите и пасивите на дирекциите по ал. 2 по разделителен протокол, утвърден от председателите на Българския институт по метрология и на Агенцията за метрологичен и технически надзор.
(4) Правата и задълженията по сключените договори от Държавната агенция за метрология и технически надзор във връзка с дейността на дирекциите по ал. 2 преминават към Българския институт по метрология. 
(5) Ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà ïî ñëóæåáíèòå è òðóäîâèòå ïðàâîîòíîøåíèÿ íà ñëóæèòåëèòå îò äèðåêöèèòå ïî àë. 2 ñå óðåæäàò ñúãëàñíî ÷ë. 87à îò Çàêîíà çà äúðæàâíèÿ ñëóæèòåë, ñúîòâåòíî ñúãëàñíî ÷ë. 123 îò Êîäåêñà íà òðóäà. 
(6) Â ñðîêà ïî àë. 1 Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðåäïðèåìà íåîáõîäèìèòå äåéñòâèÿ çà òðàíñôîðìèðàíå ÷èñëåíîñòòà íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð, ïðèåìà Óñòðîéñòâåíèÿ ïðàâèëíèê íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ è èçìåíÿ Óñòðîéñòâåíèÿ ïðàâèëíèê íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð
§ 30. Â ñðîê 6 ìåñåöà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí ïðåäñåäàòåëÿò íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ îïðåäåëÿ ñúñòàâà íà Íàó÷íèÿ ñúâåò ïî ìåòðîëîãèÿ.
§ 31. Заварените процедури по одобряване типа на средства за измерване се завършват от Българския институт по метрология, съответно удостоверенията за одобрен тип се издават от председателя на института.
§ 32. (1) Навсякъде в Закона за акцизите и в Закона за хазарта думите "председателят на Държавната агенция по стандартизация и метрология", "председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология", "председателят на ДАСМ", "председателя на ДАСМ", "Държавната агенция по стандартизация и метрология" и "ДАСМ" се заменят съответно с "председателят на Българския институт по метрология”, "председателя на Българския институт по метрология", "председателят на БИМ", "председателя на БИМ", "Българският институт по метрология" и "БИМ" .
(2) Â ïðèëîæåíèå ¹ 2 êúì ÷ë. 15, àë. 4 îò Çàêîíà çà äúðæàâíèÿ ïå÷àò è íàöèîíàëíîòî çíàìå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ äóìèòå “Êîìèòåò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ è ìåòðîëîãèÿ“ ñå çàìåíÿò ñ “Áúëãàðñêè èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ”.
(3) Äóìèòå "ïðåäñåäàòåëÿò íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ è ìåòðîëîãèÿ", "ïðåäñåäàòåëÿ íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ è ìåòðîëîãèÿ", "ïðåäñåäàòåëÿò íà ÄÀÑÌ", "ïðåäñåäàòåëÿ íà ÄÀÑÌ", "Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ è ìåòðîëîãèÿ", "ÄÀÑÌ" è “Äúðæàâíà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð”, “ÄÀÌÒÍ” ñå çàìåíÿò ñ Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð”, ñúîòâåòíî ñ “ÀÌÒÍ”, â ñëåäíèòå çàêîíè:
1. Çàêîíà çà äàëåêîñúîáùåíèÿòà;
2. Çàêîíà çà äàíúê âúðõó äîáàâåíà ñòîéíîñò;
3. Çàêîíà çà åíåðãåòèêàòà;
4. Çàêîíà çà çàäúëæèòåëíèòå çàïàñè îò íåôò è íåôòîïðîäóêòè;
5. Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà;
6. Çàêîíà çà òåõíè÷åñêèòå èçèñêâàíèÿ êúì ïðîäóêòèòå;
7. Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå;
8. Çàêîíà çà óñòðîéñòâî íà òåðèòîðèÿòà;
9. Çàêîíà çà ÷èñòîòàòà íà àòìîñôåðíèÿ âúçäóõ.
§ 23. Изпълнението на закона се възлага на министъра на икономиката.



Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………………… 2005 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà èçìåðâàíèÿòà


І. Причини за разработване на законопроекта
Законът за измерванията  създаде правна рамка за хармонизиране на националното ни законодателството с европейското в областта на метрологията и предварителното пакетиране. 
Ïðîãðàìèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî çà ñúçäàâàíå íà ñòàáèëíîñò è  âúçìîæíîñòè çà ðàçâèòèòå íà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà, çà ïîâèøàâàíå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòòà íà áúëãàðñêàòà ïðîìèøëåíîñò, êàêòî è ïîñòèãàíåòî íà èçèñêâàíèÿòà çà áåçîïàñíè óñëîâèÿ è îêîëíà ñðåäà ìîãàò äà ñå ðåàëèçèðàò ÷ðåç àêòèâíà ïîëèòèêà çà óêðåïâàíå è ðàçâèòèå íà ìåòðîëîãèÿòà è óñïåøíîòî é âãðàæäàíå â ìåòðîëîãè÷íàòà èíôðàñòðóêòóðà íà Åâðîïà. Îñèãóðÿâàíåòî íà ïðîñëåäèìîñò íà èçìåðâàíèÿòà å âàæåí ôàêòîð çà  ïîëó÷àâàíå íà íàäåæäíè è ñúïîñòàâèìè ðåçóëòàòè îò èçìåðâàíåòî ïðè ïðèëàãàíåòî íà õàðìîíèçèðàíîòî åâðîïåéñêî çàêîíîäàòåëñòâî. Çàòîâà ïðè îöåíêèòå íà åâðîïåéñêèòå åêñïåðòè îñíîâíî âíèìàíèå ñå îòäåëÿ íà íàöèîíàëíèÿ ìåòðîëîãè÷åí èíñòèòóò, êîéòî èçïúëíÿâà äåéíîñòèòå â íàó÷íàòà ìåòðîëîãèÿ è äàâà îñíîâà çà ðàçâèòèåòî íà çàêîíîâàòà è èíäóñòðèàëíàòà ìåòðîëîãèÿ.  Âúâ âðúçêà ñ òåçè ïðåïîðúêè âúçíèêâà íåîáõîäèìîñò äà ñå ñúçäàäàò ïðåäïîñòàâêè çà èçãðàæäàíå íà èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ, êîéòî ïîñòåïåííî äà ðàçâèâà è óñúâúðøåíñòâà íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêà äåéíîñò.Ñúçäàâàíåòî íà èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ å è â ñúîòâåòñòâèå ñ Ïëàíà çà èçïúëíåíèå íà Ñòðàòåãèÿòà çà ìîäåðíèçèðàíå íà äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ îò ïðèñúåäèíÿâàíå êúì èíòåãðèðàíå 2003-2006 ã. è êîíêðåòíî â ÷àñòòà çà óêðåïâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ êàïàöèòåò çà èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà, ïðîèçòè÷àùè îò ÷ëåíñòâî â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è îò ó÷àñòèå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â Ñòðóêòóðíèòå ôîíäîâå è Êîõåçèîííèÿ ôîíä. 
Âúâ âðúçêà ñ âëèçàíåòî â ñèëà íà Íàðåäáàòà çà ñúùåñòâåíè èçèñêâàíèÿ è îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî íà âåçíè ñ íåàâòîìàòè÷íî äåéñòâèå âúçíèêâà íåîáõîäèìîñòòà îò ñúçäàâàíå íà îðãàí çà îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî, êîéòî äà áúäå íåçàâèñèì îò ôóíêöèèòå ïî èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèÿ çà îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî è ïî íàäçîð íà ïàçàðà, êîèòî ñå îñúùåñòâÿâàò îò Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð. Ïðîìåíèòå â çàêîíà ñå íàëàãàò ñ îãëåä ðåøàâàíå íà ïîòåíöèàëåí êîíôëèêò íà èíòåðåñè ìåæäó òåçè äåéíîñòè, êîåòî å êîíñòàòèðàíî è ïðåïîðú÷àíî è îò åâðîïåéñêè åêñïåðòè â õîäà íà ïðåãîâîðèòå çà ïîäïèñâàíå íà Ïðîòîêîëà çà îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî è ïðèåìàíå íà ïðîìèøëåíèòå ñòîêè êúì Åâðîïåéñêîòî ñïîðàçóìåíèå çà àñîöèèðàíå (PECA). 
Предишният опит от прилагането на законодателството, което въвежда директивите от т.нар “Нов подход”, показва, че за това е необходимо да се създадат подходящи условия и по-специално към момента на влизане в сила на това законодателство да има изграден и функциониращ орган за оценяване на съответствието. С оглед необходимостта от въвеждане през 2006 г. на директивата за средства за измерване, която е изцяло базирана на принципите на “Нов подход”, се налага да се подготви законовата основа, на която да бъде създаден и развит орган за оценяване съответствието на средства за измерване.
Прилагането на действащия закон за период  две години показа, че тоталното либерализиране на режима за лицата, извършващи ремонт на средства за измерване, рефлектира в невъзможност да се контролира спазването на задълженията на тези лица. 
С Решение № 392 на Министерския съвет от 2002 г. за подобряване на бизнес средата чрез облекчаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими е отправена препоръка за отмяняне на регистрационния режим на лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти, което налага съответни изменения в този раздел на закона. 
В хода на преговорите за подписване на протокола PECA бе установено, че въвеждането на директивите в областта на предварителното пакетиране като задължителни за внос от държави - членки на ЕС, се приема като пречка пред свободното движение на стоки, поради което се налага изменения по отношение на пускането на пазара на такива предварително опаковани продукти.  Това се дължи на факта, че тези директиви имат характера на “незадължителни за въвеждане”, с изключение на някои техни изисквания, поради което някои от държавите - членки на ЕС, приоритетно прилагат свое национално законодателство в тази област.  
С оглед на промените в задълженията на лицата, които ремонтират средства за измерване, и отпадането на регистрационния режим за производителите и вносителите на предварително опаковани продукти се налагат съответни изменения в глава “Административнонаказателни разпоредби”. 

ІІ. Цели на законопроекта
Чрез създаване на институт, който да акцентира на научно-изследователска дейност, се създават предпоставки за изграждане на потенциал в научната метрология за предаване на световните достижения в областта до потребителите им – наука, индустрия, общество. Законодателните промени ще спомогнат за изграждане на ефективна система от национални еталони, което е държавна задача със стратегически характер за поддържане и защита на националните интереси и обслужване на съвременното общество и в подкрепа на развитието на науката и нови технология. 
С обособяването на самостоятелен орган се цели разрешаване на потенциален конфликт на интереси: оценяване на съответствието – разрешения за оценяване на съответствието и надзор на пазара. Това се постига, като се разпределят тези функции между  новия метрологичен институт и Държавната агенция за метрология и технически надзор (Агенцията за метрологичен и технически надзор). Законопроектът ще създаде предпоставки за оправомощаване на орган за оценяване на съответствието към настоящия момент за везни с неавтоматично действие, а в бъдеще и на другите средства за измерване, за които на основание на Закона за техническите изисквания към продуктите ще бъдат определени съществени изисквания. С предложените изменения следва да се постигне ясно разграничаване на функциите по метрологичен контрол от надзорните функции в областта на метрологията и предварителното пакетиране. 
Законопроектът  цели по причините, посочени по-горе, да премахне регистрационния режим за лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти. 
С някои от предложените изменения се цели прецизиране в текстовете на действащия закон и избягване на някои от проблемите, възникнали при неговото прилагане. 

ІІІ. Същност на новите положения:
1. Â ðåçóëòàò íà ðàçâèòèòå ñòðàòåãèè â îáëàñòòà íà çàêîíîâàòà ìåòðîëîãèÿ ñ ïðåäëîæåíèÿ ïðîåêò ñå ïðåöèçèðàò è ðàçâèâàò öåëèòå íà çàêîíà. 
2. Îñíîâíèÿò àêöåíò â çàêîíîïðîåêòà å ñúçäàâàíåòî íà  Áúëãàðñêè èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ. Òîé ñå ñúçäàâà êàòî ñïåöèàëèçèðàí îðãàí â îáëàñòòà íà ìåòðîëîãèÿòà ñúñ ñëåäíèòå çàäà÷è: 
- ñúçäàâàíå è ñúõðàíÿâàíå íà íàöèîíàëíèòå åòàëîíè íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è èçâúðøâàíå íà ìåòðîëîãè÷åí êîíòðîë íà ñðåäñòâàòà çà èçìåðâàíå;
- ïîäïîìàãàíå íà îðãàíèòå íà äúðæàâíàòà âëàñò ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà òåõíèòå ïðàâîìîùèÿ ïî âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ èçìåðâàíèÿ;
- ïðîâåæäàíå íà ìåòðîëîãè÷íè èçñëåäâàíèÿ è ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, ñâúðçàíè ñ èçìåðâàíèÿ, â îáëàñòè îò îáùåñòâåí è èêîíîìè÷åñêè èíòåðåñ;
- èçïúëíåíèå è êîîðäèíàöèÿ íà çàäúëæåíèÿòà, ïðîèçòè÷àùè îò ÷ëåíñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â ìåæäóíàðîäíèòå îðãàíè è îðãàíèçàöèè ïî ìåòðîëîãèÿ.  
Êîíöåíòðèðàíåòî íà ôóíêöèè ïî îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî, èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèÿ çà îöåíÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèåòî è íàäçîð íà ïàçàðà â åäíî þðèäè÷åñêî ëèöà áè ìîãëî äà ñúçäàäå êîíôëèêò íà èíòåðåñè, êîéòî çàêîíîïðîåêòúò ñå ñòðåìè äà èçáåãíå.  Áúëãàðñêèÿò èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ ñå ñúçäàâà íà áàçàòà íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ “Íàöèîíàëåí öåíòúð ïî ìåòðîëîãèÿ” è Ãëàâíà äèðåêöèÿ “Íàöèîíàëåí öåíòúð ïî ìåòðîëîãèÿ” â ÄÀÌÒÍ. Â òàçè âðúçêà íà íåãî ñå âúçëàãàò âñè÷êè ôóíêöèè ïî òîçè çàêîí, êîèòî ïîíàñòîÿùåì ñå èçïúëíÿâàò îò òåçè äèðåêöèè. Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãèÿ è òåõíè÷åñêè íàäçîð, ïðåèìåíóâàíà â Àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð, ïðîäúëæàâà äà èçïúëíÿâà íàäçîðíèòå ôóíêöèè, òúé êàòî å ïðåöåíåíî, ÷å òå êîðåñïîíäèðàò ñ îñòàíàëèòå äåéíîñòè íà àãåíöèÿòà. Ñòàòóòúò íà àãåíöèÿòà å ñúîáðàçåí ñ îäîáðåíèÿ îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ïðîåêò íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàöèÿòà. Èíñòèòóòúò ñå ñúçäàâà êàòî þðèäè÷åñêî ëèöà ñúñ ñìåñåíî ôèíàíñèðàíå, êîåòî ùå äàäå âúçìîæíîñò çà ïî-ãîëÿìà ãúâêàâîñò ïðè îñèãóðÿâàíå íà ñðåäñòâàòà, íåîáõîäèìè çà èçïúëíåíèå íà íåãîâèòå äåéíîñòè. 
3. Äúðæàâíàòà ïîëèòèêà â îáëàñòòà íà èçìåðâàíèÿòà, êîèòî îñâåí ïðîìèøëåíîñòòà çàñÿãàò îáëàñòè êàòî çäðàâåîïàçâàíå, òðàíñïîðò, åíåðãåòèêà, îêîëíà ñðåäà è äð., ñå îñúùåñòâÿâà îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, íî êàòî îðãàí, îòãîâîðåí çà ðàçðàáîòâàíå íà ïîëèòèêàòà, å îïðåäåëåí ìèíèñòúðúò íà èêîíîìèêàòà, êîéòî ùå ñå ïîäïîìàãà îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ÀÌÒÍ è îò ïðåäñåäàòåëÿ íà ÁÈÌ. Öåëòà íà òîçè ïîäõîä å ÷ðåç ïðèíöèïà íà ñóáîðäèíàöèÿ â àäìèíèñòðàöèÿòà äà ñå ñúçäàäàò óñëîâèÿ çà åäèíñòâî è ñúãëàñóâàíîñò ïðè èçïúëíåíèå íà ïðàâîìîùèÿòà íà âñåêè îò òÿõ.

4. Âúâ âðúçêà ñ ãîðíîòî ïðåäëîæåíèå Íàöèîíàëíèÿò ñúâåò ïî ìåòðîëîãèÿ ñå ñúçäàâà êàòî êîíñóëòàòèâåí îðãàí êúì ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà, òúé êàòî ìó å âúçëîæåíî äà äàâà ñòàíîâèùà ïî ïðîãðàìè è êîíöåïöèè çà ðàçâèòèå íà ìåòðîëîãèÿòà, êîåòî å ïðÿêî ñâúðçàíî ñ èçãðàæäàíåòî íà ïîëèòèêàòà â òàçè îáëàñò. 
5. Íîâ ìîìåíò â çàêîíîïðîåêòà å èçãðàæäàíåòî íà Íàó÷åí ñúâåò ïî ìåòðîëîãèÿ, êîÿòî å ñ êîíñóëòàòèâíè ôóíêöèè è öåëè ïîñòåïåííî äà ñå ðàçâèå è óñúâúðøåíñòâà íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêàòà äåéíîñò â èíñòèòóòà. 
6. Ïðè ïðèëàãàíåòî íà çàêîíà ñå óñòàíîâè, ÷å ëèáåðàëèçèðàíåòî íà ðåæèìà íà ëèöàòà, êîèòî ðåìîíòèðàò ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå, âîäè äî íåñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà òî÷íî îò òåçè çàäúëæåíè ñóáåêòè. Âúâ âðúçêà ñ òîâà ñå ïðåäëàãà äà èì áúäå âìåíåíî çàäúëæåíèåòî çà ñúñòàâÿò è ñúõðàíÿâàò äîêóìåíòèòå îò èçâúðøåíèÿ îò òÿõ ðåìîíò ñ öåë ïðîâåðêà íà èçâúðøåíèòå äåéñòâèÿ è óñòàíîâÿâàíå äàëè òå ñà äîâåëè äà ïðîìÿíà íà ñúîòâåòñòâèåòî íà ñðåäñòâîòî çà èçìåðâàíå ñ îäîáðåíèÿ òèï. 
7. Â èçïúëíåíèå íà ïðåïîðúêèòå íà Ìåæäóâåäîìñòâåíàòà ðàáîòíà ãðóïà, ñúçäàäåíà ïî ñèëàòà íà Ðåøåíèå ¹ 392 íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò îò 
2002 ã., ñå îòìåíÿ ðåæèìúò çà ëèöàòà, êîèòî ïðîèçâåæäàò èëè âíàñÿò ïðåäâàðèòåëíî îïàêîâàíè ïðîäóêòè. Çà òåçè ñóáåêòè îñòàâà çàäúëæåíèåòî äà óâåäîìÿâàò çà äåéíîñòòà ñè, òúé êàòî òîâà èçêëþ÷èòåëíî óëåñíÿâà ïëàíèðàíåòî íà ìåòðîëîãè÷íèÿ íàäçîð è áè ïðåäîòâðàòèëî èçâúðøâàíåòî íà íåíóæíè ïðîâåðêè è ðàçõîäèòå çà òîâà. Â èçïúëíåíèå íà èçèñêâàíèÿòà íà åâðîïåéñêèòå äèðåêòèâè ñå çàïàçâà ðåãèñòðàöèîííèÿò ðåæèì çà ëèöàòà, êîèòî ïðîèçâåæäàò èëè âíàñÿò áóòèëêè, òúé êàòî å ñâúðçàíî ñ îäîáðÿâàíå íà óíèêàëåí èäåíòèôèêàöèîíåí çíàê, çà êîéòî â áúäåùå ÄÀÌÒÍ ùå óâåäîìÿâà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè íà îñòàíàëèòå äúðæàâè – ÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç. 
8. Ñ îãëåä óñïåøíîòî ïðèêëþ÷âàíå íà ïðåãîâîðèòå çà ïîäïèñâàíå íà ïðîòîêîëà PECA è çà îñèãóðÿâàíå íà óñëîâèÿ çà ñâîáîäíî äâèæåíèå íà ñòîêè ñ íîâàòà ðàçïîðåäáà íà ÷ë. 71à ñå ïðåäëàãà âíîñúò íà ïðåäâàðèòåëíî îïàêîâàíè ïðîäóêòè äà ñå îñúùåñòâÿâà, ïðè óñëîâèå ÷å ïðîäóêòèòå ñà ïðîèçâåäåíè â äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, è îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà, óñòàíîâåíè â òàçè äúðæàâà. 
9. Ïðåäëàãà ñå âúçìîæíîñòòà ÷àñò îò ñúáðàíèòå ïðèõîäè îò ãëîáè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè äà ïîñòúïâàò ïî áþäæåòà íà ÄÀÌÒÍ ñ öåë îñèãóðÿâàíå íà ñðåäñòâà çà èçâúðøâàíå íà ïðîâåðêèòå – çàêóïóâàíå íà îáðàçöè îò ïàðòèäèòå è êîíòðîë è çà ñòèìóëèðàíå íà ñëóæèòåëèòå. 

²V. Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè îò ïðèëàãàíåòî íà çàêîíîïðîåêòà:
1. ×ðåç ñúçäàâàíåòî íà Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ ùå ñå ïîñòèãíàò ñëåäíèòå ðåçóëòàòè:
·	àäåêâàòíîñò íà íàöèîíàëíàòà ìåòðîëîãè÷íà èíôðàñòðóêòóðà ñ åâðîïåéñêàòà è ñúîòâåòñòâèå íà íàöèîíàëíèÿ ìîäåë ñúñ ñõîäíèòå îðãàíèçàöèè íà ñòðàíèòå - ÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç;
·	èçãðàæäàíå íà îðãàí çà îöåíÿâàíå ñúîòâåòñòâèåòî íà ñðåäñòâà çà èçìåðâàíå;
·	÷ðåç ïîñòåïåííîòî ðàçâèòèå íà íàó÷íà è èçñëåäîâàòåëñêà äåéíîñò Áúëãàðñêèÿ èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ óñïåøíî ùå ñå âïèøå â îáùèÿ ïðîöåñ íà ðàçâèòèå è îïòèìèçèðàíå íà åäèííà ìåòðîëîãè÷íà èíôðàñòðóêòóðà;
2. Çàêîíîïðîåêòúò ñïîìàãà çà ðàçâèòèåòî íà äúðæàâåí îðãàí, ñïåöèàëèçèðàí â îñúùåñòâÿâàíåòî íà íàäçîðíè äåéíîñòè â îáëàñòòà íà òåõíè÷åñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî – Àãåíöèÿòà çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð.
3. Îòïàäàíåòî íà èçèñêâàíåòî çà ðåãèñòðàöèÿ íà ëèöàòà, êîèòî âíàñÿò ïðåäâàðèòåëíî îïàêîâàíè ïðîäóêòè, ùå óëåñíè ñâîáîäíîòî äâèæåíèå íà ñòîêè. 


ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:

					        (Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)
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